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Rauhan ja ilon sanoma vahvistuu Peshawarin hiippakunnan
alueella
Yhteistyökumppani: Pakistanin kirkon Peshawarin hiippakunta
Hankkeen kuvaus lyhyesti: Pakistanin kirkon Peshawarin hiippakunta on Suomen Lähetysseuran
pitkäaikainen kumppani Luoteis-Pakistanissa. Afganistanin rajalla sijaitsevan alueen asukkaita koettelevat
poliittiset levottomuudet ja köyhyys. Kirkko tekee työtään toivon ja rauhan edistäjänä vaikeissa olosuhteissa
pitämällä evankeliumin sanomaa esillä sanoin ja teoin.
Kristityt ovat Pakistanissa pieni vähemmistö. Kun vuonna 1947 Pakistanin itsenäistyessä 25% väestöstä oli
ei-muslimeita, nyt heitä on vain 4%, joista 1.6% on kristittyjä. Piispa Humphrey sanoo kirkon taistelevan
olemassaolonsa puolesta. Peshawarin hiippakunnassa pidetään tärkeänä niin seurakuntalaisten kuin kirkon
työntekijöiden koulutusta ja varustamista.
Kirkko haluaa varustaa seurakuntalaisia elämään kristittyinä yhteiskunnassa, joka suhtautuu usein
kristinuskoon kielteisesti. Tukemamme toiminta kouluttaa ja kokoaa yhteen kristittyjä eri puolilta
hiippakuntaa. Hiippakunnan lähetys- ja seurakuntatyön osasto johtaa useita eri työmuotoja. Lähetysseura on
tukemassa hyvän sanoman eteenpäin viemistä, naistyötä, nuorisotyötä, lapsityötä sekä uskontojen välisen
rauhallisen rinnakkaiselon rakentamista.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 7-12/2018
NAISET: Pakistanissa naiset ovat usein alistetussa asemassa. Peshawarin hiippakunnan naistyö
vahvistaa naisten omanarvontuntoa kristillistä identiteettiä. Hiippakunnan naisten leirillä 58
henkilöä jakoivat kokemuksiaan ja oppivat uutta. Naisten asema muuttuu, vaikkakin hitaasti
yhteiskunnassa ja kirkossa. Pakistanin Presbyteerikirkko on hyväksynyt naispappeuden kaksi vuotta
sitten. Seuraavatko muut perässä?
LAPSET JA NUORET: Peshawarin
hiippakunnassa on panostettu lapsi- ja
nuorisotyöhän. Ilman lapsia ja nuoria
kirkolla ei ole tulevaisuutta. Kristityt
nuoret ovat kovilla pakistanilaisessa
yhteiskunnassa. He tarvitsevat
rohkaisua elääkseen kristittynä.
Nuorten kesäleiri

Raportoija: Frontier News (Peshawarin hiippakunnan tiedotuslehti), Patrick Naeem, Nadeem Gill, Juha Lind
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Pyhäkoulunopettajien koulutuspäivään osallistui 93
henkilöä. Nuorten seminaarissa oli 100 osallistujaa.
Hiippakunnan kesäleirillä oli mukana 43 nuorta 17 eri
seurakunnasta

Nuorten raamattupiiri

HYVÄN SANOMEN ETEENPÄIN VIEMINEN: 27 evankelistaa olivat leirillä, jossa mietittiin
heidän työhönsä liittyviä kysymyksiä. Tuemme lukutupia, jotka ovat kadun varren avoimia, pieniä
kirjastoja, joihin kuka tahansa voi poiketa lukemaan lehtiä ja kirjoja. Tarjolla on myös kristillistä
kirjallisuutta. Pappien ja seurakunnan työntekijöiden vuotuisen retreat järjestettiin elokuussa.
USKONTOJEN VÄLINEN RAUHANTYÖ: Merkittävää rauhan siementen kylvämistä, oli eri
uskonnoista tuleville nuorille järjestetty leiri, jossa oli mukana 48 henkeä. Peshawarin hiippakunta
on ollut uskojen välisen vuoropuhelun rakentajana jo toistakymmentä vuotta. Uskontojen johtajat
kohtaavat säännöllisesti. Tehdään myös ruohonjuuritason yhteistyötä. Kohtaamisessa ei omasta
kristillisestä identiteetistä ei tingitä, mutta silti koetetaan ymmärtää toisia. Ilman rauhaa kristittyjen
ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen toimintatila käy todella ahtaaksi.
Projektistamme maksettiin hiippakunnan naisten, nuorten ja pyhäkoulutyön sihteerien, uskontojen
välisen rauhantyön sekä kolmen lähikirjaston eli lukutuvan hoitajan palkat.
Suuret kiitokset teille kaikille, jotka olette tulemassa rukouksin ja taloudellisesti Peshawarin
hiippakuntaa ja ahtaalla olevia kristittyjä. Vaikka kirkko taistelee olemassaolostaan, se ei halua
käpertyä kuoreensa.
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